
Výstupy Učivo Průřezová témata

Poznáš nevyjádřený podmět. neúplná základní skladební dvojice

Napíšeš omluvenku, blahopřání, pozvánku a
oznámení. 

omluvenka, blahopřání
Osobnostní a sociální výchova, kreativita – cvičení 
pro rozvoj základních rysů kreativity.

Tvoříš vlastní literární text na dané téma. tvořivé činnosti s literárním textem
Osobnostní a sociální výchova, kreativita – cvičení 
pro rozvoj základních rysů kreativity.

Správně píšeš i/y v příčestí minulém. shoda přísudku s podmětem

čárky ve větě 
(oslovení, 
několikanásobný 
větný člen)

PP 24, 25, 
26

Roztřídíš přídavná jména a doplňuješ jejich koncovky.
přídavná jména
(měkká, tvrdá a přivlastňovací)

ČJ 44, 45

Výstupy Učivo Průřezová témata

Písemně dělíš dvojciferým dělitelem. dělení dvojciferným dělitelem vybrana cvičení z MA 
44 - 51

Zaokrouhluješ čísla na desítky, stovky, tisíce,
desetitisíce, statisíce a miliony.

zaokrouhlování na miliony, tisíce, sta a desítky
zaokrouhlování pro odhady a kontrolu výsledku

využití ve slovních úlohách

Narýsuješ trojúhelník.
rýsování rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku
rýsování pomocí kružnic

GEO 12

Výstupy Učivo Průřezová témata

Vysvětlíš souvislost pohybů Země se střídáním dne,
noci a ročních období.

pohyby Země, střídání dne, noci, ročních období, Slunce, souhvězdí a
sluneční soustava

UČ 25, 26, 27, 28, 29

Pracuješ s mapou světa a Evropy.
povrch a vodstvo Evropy

Výchova demokratického občana, občanská
společnost a škola – demokratické vztahy ve
škole, škola jako model otevřeného partnerství

Orientuješ se v historii českého státu. Osvícenská vláda Habsburků
Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Evropa a svět nás zajímá –
společné dějiny

UČ 10 - 13, PS 6, 7

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a
současnosti.

způsob života a hmotná kultura v pravěku, středověku, novověku

Vhodným způsobem vyhledáváš informace na
internetu.

bezpečnost práce na internetu on-line preventivní 
program

Pracuješ s textem a obrázkem v textovém editoru.

základní ovládání programu
práce se souborem, otevření, zavření, uložení a tisk dokumentu
psaní a mazání textu
formát písma, odstavce
vkládání a základní úprava obrázků
kopírování textu a obrázků
práce s více otevřenými dokumenty
kopírování mezi internetem a textovým editorem
základní typografická pravidla

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj,
kreativita - tvůrčí využívání ICT
Výchova v myšlení v evropských a globálních
souvislostech (jedno z možných témat výuky)

Výstupy Učivo Průřezová témata

Pracuješ podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu.

postup podle stručného a srozumitelného slovního návodu, předlohy
a náčrtu

listopadová výzva 
zadaná v Classroomu

Výtvarně vyjádříš a uspořádáš prvky v prostoru. prostorová tvorba, instalace
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj,
kreativita – rozvoj vlastního výtvarného projevu.

Vytváříš prostorové objekty. objemové výtvarné vyjádření – plastika a skulptura
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj,
kreativita – rozvoj vlastního výtvarného projevu.

Zařazuješ pravidelně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení.

zdravotní oslabení – pohybový režim, dechová cvičení, zásady
správného držení těla, sestavy cvičení, význam cvičení v sériích.

Zvládáš techniku speciálních cvičení.
význam speciálních cvičení
základní technika speciálních cvičení

Cvičíš podle nákresu nebo videa. cvičení, popisy, povely
Výstupy Učivo Průřezová témata

Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.

rozpoznávání známých slov a slovních spojení (nábytek, místnosti, místa ve 
městě) v krátkém textu s tématem z běžného života • porozumění významu 
slov a jednoduchých vět o bytě, domě, městě, má-li vizuální oporu (vybere, 
přiřadí, seřadí, ukáže)

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, 
komunikace

mluvnice: předložky 
místa, There is/are v 
kladných a záporných 
větách.
téma: pokoj, místnosti 
v domě/bytě
Učebnice: 5A, B

Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá.

reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající 
se místa, kde bydlí • tvorba otázek a odpovědí  v jednoduché konverzaci, 
která se týká  místa, kde bydlí

Datum Akce Třída

30. 11. hurá do školy :-)

6. plán 23. 11. - 4. 12. 2020

                   Český jazyk a literatura

                   Člověk a jeho svět

                 Kultura ducha a těla

Matematika a její aplikace


